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De ondergetekenden, allen leden van de vrijvJillige brand-
weer alhier veroorloven zich het onder Uw aandacht te brengen
dat zij van oordeel zj.j-n dat de o-ganisatie van de brandweer
gedurende de la3tste jaren niet goed gerege.ld is, in rJ.et bijzon
der heb-ben zij er bezwa~ tegen dat een ~oofd'van gemeentewerken
tot nu toe altijd automatisc,h brandweerc.ommandant wordt. Zij
vragen zich d.an ook af of er in de kern van de brandweer niet
iemandgevonden kan worden die bereio. is deze functie op zich

tenemen.
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dVoorts menen .zij dat in de fu..1'1<ltie van waarne~ n

behoo~t. te worden vooZ'ien.
l~aar verl.uidt zou de heBr- Steerlhu.ijsen daze ~un<ltie vervullen
Indien dit zo is dan merken 2ij op dat de vroegfEe commandant
de heer Gehem hun altijd hedft medegedeeld dat de hee-r Steenh"
sen slechts een administratief baantje bij de brandweer had.
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Afsohrift.

Aan Qe weledele heren burgemeeeter en
wethouder') te Zoetermeer.

Zoetermeer, septe!!lber 1959

De ondergetekenden, allen leden van de vrijwillige brandweeI
alhier veraarloven zich h~t ander Uw aandacht to brongen dat zij val
aordeel zijn da.t de arga.nisa.tie van de brandweer gedurende de laa.ts-t
jaren niet Baed Beregeld ist in het bijzander hebben zij er bezwaar
tegen da.t een hoofd van gemeentewerken tot nu toe altijd a.utomatiscl1
brandweercommandant wordt. Zij vragen zich dan ook af of er in de
kern Van de brandweer niet iemand eevonden kan worden die bereid is
deze functie op f;ioh te nemen.

Voorts menen zij da.t in de functie 'Iran waarnemend commandant
behoort te worden voorzien. ~
Naar verluidt zou de beer Steenbuisen deze functie 'lrervullen.
Indiea dit zo is dan merkea zij op da.t de vroesere commandant de bee
Gebem hun a.1tijd heeft medegedeeld dat de beer Steenhuieen slechts
een administratief baantje bij de brandweer bad.

De ondergetekenden zullen thane gaarne weten waar zij aan tc
zijn en epreken de wens uit dat Be een commandant zullen Yerkrijsen
die in tbeorie en practijk (bij oefeninB en bij brand) ean goed
commandant is. Zij menen dat bet niet mag 'lroorkomen dat een command!
telkena bij brand raad moat vragen aan de brandmaesterst voora.l ala
blijl{t dat bij er niet 'lroldoende van weet. De brand Yan 24 septembex
j.l. heeft toch bewezen dat zonder thearetieob onderlegd commandant
een brand zeker zo effectief geblust kan worden als met.

Uw berichten met belangstelling tegemoet ziendt

w.g. H.Wieriks,
A,W.v.d.Smit,
J.v.:Dijk,
J.de Bruijn,

A,v.d.Velde,
C.Hokke,
D.de Jong,

T.La.mens,
J.de Jong,

A.C.S.Hoogendijk,

J .!!1l.v.Emmerik ,

C.Vollemans,
P.v.d .I\ilarel ,

J.v.d.Sma.n.
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Voor eensluidend afsohrift',.
de gemeentesecreta.ris van Zoeter'


